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Tjenestetidsregler 

Fra 1. september 1970 trådte nye arbejdstids

bestemmelser - eller tjenestetidsregler om man vil -

i kraft. Den højeste tjenestetid pr. dag er 6 timer 

57 ½ minut. Andre ændringer i de generelle regler er 

bl.a. udvidelse af en helligdagsfriheds længde, antallet 

af helligdagsfriheder, godtgørelse for tjeneste på 

grundlovsdag og juleaftensdag. Disse forhold er 

allerede indarbejdet i den enkeltes bevidsthed. 

Tilbage er spørgsmålet om de såkaldte interne regler, 

der f.eks. på vore kongresser har været et udpræget 

forslagsområde, og her især bestemmelsen om 10 

timers uafbrudt tjeneste. Det har længe været et krav, 

at der blev gennemført en nedsættelse til 9 eller 8 

timer ud fra synspunktet, at den almindelige forkortelse 

af arbejdstiden også måtte smitte af på dette område. 

Dertil kommer, at eenmandsbetjening og intensiv 

tjeneste betinger nedskæring af timetallet. Der er 

blevet forhandlet med statsbanerne om de interne 

tjenestetidsregler og som resultat heraf kan anføres, 

at 10 timers uafbrudt tjeneste ændres til 9 timer 

30 min. Såfremt 2 timer af tjenesten falder i 

tidsrummet kl. 23.30-6.00 må der dog kun udføres 

8 timers uafbrudt tjeneste. 

Heri ligger imødekommelse af vore forslag, omend 

det er sket i nedtrappet form, men det må derfor 

indebære, at foreningen ved næste revision af 

tjenestetidsreglerne fremfører kravet til den endelige 

reduktion. Det gælder for denne, som andre af de 

interne bestemmelser, at de ikke tages i brug før 

sommerkøreplansskiftet maj 1971. Hidtil har kunnet 

gives 12 timers rådighed i hjemmet. Dette er blevet 

nedsat til 8 timer. I en forsøgsperiode skal evt. 

tjenstegøring ved rådighedstjeneste i hjemmet altid 

ligge i umiddelbar forbindelse med rådighe�stjenesten. 

Med andre ord må man ikke anordnes rådigheds

tjeneste f.eks. fra kl. 10-18 og herunder få den aflyst 

kl. 14 - eller hvilket som helst tidspunkt inden for 

rådighedstjenesten - med ordre om at skulle udføre 

køretjeneste, f.eks. kl. 20. En sådan tjeneste skal 

påbegyndes inden for det tidsrum, rådighedstjenesten 

er opført til. Med hensyn til beregning af betaling for 

delt tjeneste, hvor der er tilrettelagt timer udover 

12. time, er forudsætningerne for beregning af denne

betaling gjort ensartede for øst- og vest-områderne.

D.v.s. for faste tures vedkommende, hvor der er

ophold på under 8 timer, såfremt afdelingen har

anerkendt, at man kan gå ned på dette timetal mellem

to hovedtjenester. For reservepersonale er udgangs

punktet I I timer.



Lønforhandlinger * Diskonto * Valuta 

Den ansete nationaløkonom professor Jørgen Gelting 

har i LO's medlemsblad givet udtryk for, at en bedring 

af betalingsbalancen ikke opnås uden en vis aktivitets

nedsættelse. Han tillægger endvidere lønudviklingen en 

afgørende rolle og understreger, at det offentliges løn

ninger på kort sigt betyder mere end lønningerne på 

det private arbejdsmarked. I det hele taget fastslår 

professor Gelting, at lønningerne er det helt domine

rende element i de indenlandske omkostninger. Høj 

beskæftige/se medfører desuden vedvarende stigende 

pris- og lønniveau, hævder professoren. Om indkomst

politikken udtaler Gelting, at vanskeligheden ved at 

undgå inflation under fuld beskæftigelse er blevet et 

hovedproblem for næsten alle industrilandes økonomi

ske politik; og trods den megen debat om indkomst

politikken, er der ringe udsigt til, at problemet bliver 

løst. 

Ind i hele problematikken omkring overenskomst

forhandlingerne er nu også kommet spørgsmålet om 

en evt. nedsættelse af diskontoen. Der synes at være 

optræk til uenighed mellem de to eksperter: økonomi

og markedsminister Nyboe Andersen på den ene side 

og nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer på den an

den. Den førstnævnte er imod en sænkning af diskon

toen, så længe valutakassen og betalingsbalancen ikke 

viser bedre tal. Hoffmeyer henviser til, at alle lande i 

Vesteuropa i de seneste måneder har nedsat diskon

toen, og at det vil være rimeligt, om Danmark følger 

efter, så meget mere som den høje diskonto her i 

landet blev indført som en »kriserente«. 

Imidlertid er uenigheden de to imellem næppe så 

stor. Der vil nu af eksperter fra Nationalbanken og 

økonomiministeriet blive iværksat en undersøgelse af, 

om den sidste måneds dårlige handels- og valutatab er 

resultat af, at en ny overophedning er på vej i er

hvervslivet. Thi er dette tilfældet, vil der næppe blive 

tale om en diskontonedsættelse, der yderligere ville 

stimulere aktiviteten og øge efterspørgselspresset. Me

dens der således på højt plan er intense overvejelser 

i gang, har LO og arbejdsgiverforeningen overladt for

ligsmanden, amtmand Sigurd Wechse/mann det videre 

initiativ i lønforhandlingerne på det private arbejds

marked. 

Forbruget i 1970 

Det private forbrug er desværre forøget stærkere end 

nationalproduktet. I løbende priser viser privatforbru

get en opgang fra 65 milliarder kr. i 1969 til 72½ 

milliarder kr. i 1970. Det er en betragtelig stigning 

på ca. 12 pct. 

Alvorligere er det, at det offentliges forbrug påny 

gik kraftigt i vejret med en stigning på ikke mindre 

end 20 pct. 

Opsparingen 

Den private opsparing er ikke steget i l 970. Der er 

snarere tendens til nedgang. Regnet i faste priser er der 

tale om en formindskelse på ¾ milliard kr. 

Lønnings- og pensionsminister Aage Hastrup er i fuld gang 

med forhandlingerne om tjenestemandslønningerne. De her 

nævnte ting er noget af baggrunden for hans forhandlings

op/æg. 
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Samarbejdsudvalg 

Samarbejde og samarbejdsudvalg 

Aftalen mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening 

om samarbejde og samarbejdsudvalg bygger på nye 

principper. 

Det første angår ledelse og samarbejde. Aftalen fast

slår i denne forbindelse, at den ret, som arbejdsgiveren 

har til at lede og fordele arbejdet, skal udøves i over

ensstemmelse med de kollektive overenskomster og i 

samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræ

sentanter i overensstemmelse med den nye aftales prin

cipper. 

Gennem denne bestemmelse har man fået den tidli

gere så omdiskuterede § 4 i den gamle hovedaftale 

overført til samarbejdsreglerne, men man har samtidig 

fået en fo_rmulering, som anses for at være lønmodta

gervenlig - i hvert fald i forhold til den gamle hoved

aftales formulering. De nye regler indeholder princip

per for det daglige samarbejde på alle virksomheder, 

og herom hedder det, at ledelsen bØr udøves på en 

sådan måde, at man i videst mulig udstrækning tilskyn

des til samarbejde og at sikre konkurrencedygtighed 

og arbejdstilfredshed. 

Det er nødvendigt i videst muligt omfang at delegere 

ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller 

gruppe af medarbejdere for at give de ansatte mulig

hed for at være medbestemmende ved udformningen 

af deres egen arbejdssituation. Dette er tillige nødven

digt for at øve indflydelse på virksomhedernes beslut

ningsproces. 

I virksomheder inden for industri og håndværk, som 

beskæftiger 50 medarbejdere og derover, bør der 

etableres samarbejdsudvalg med lige mange repræsen

tanter for virksomhedens ledelse og arbejdstagerne. 

Et andet grundprincip gælder hovedorganisationer

nes medvirken. Viljen og evnen til samarbejde kan 

fremmes overalt i erhvervslivet gennem vejledning, op

lysning og uddannelse, og hovedorganisationerne er 

derfor enige om, at de hver for sig og i fælleskab vil 
hjælpe deres medlemsorganisationer og medlemmer til 

udvikling af samarbejde. Det skal ske gennem et sam
arbejdsnævn. 

M edbestemme/se 

Samarbejdsudvalgene er tillagt en række opgaver: 

De skal engagere flest mulige i det daglige samarbejde 

og øge de ansattes trivsel og tryghed. 

Desuden skal de være medbestemmende om prin
cipper for tilrettelæggelse af lokale arbejds-, sikker

heds- og velfærdsforhold, samt være medbestemmende 

* * Økonomisk

med hensyn til principper for virksomhedens perso

nalepolitik. 

Begrebet »medbestemmende<< er nyt. Det defineres 

ikke direkte i aftalen, men det hedder herom: »at være 

medbestemmende forudsætter en forpligtelse for begge 

parter til at stræbe mod enighed, ligesom enighed om 

principperne medfører et medansvar for både ledelse 

og tillidsrepræsentanter, der forpligter til at forsvare de 

aftalte principper anvendelse på konkrete tilfælde<<. 

Medindflydelse 

Den næste opgave for samarbejdsudvalgene bliver 
at øve medindflydelse på retningslinierne for den dag

lige produktion og arbejdstilrettelæggelse, samt at øve 
medindflydelse på gennemførelse af større omlægnin

ger i virksomheden. 

Også begrebet medindflydelse er nyt. Det indebæ

rer, at ledelsen giver samarbejdsudvalget gode mulig

heder for. udveksling af synspunkter og forslag, der 

herefter indgår i grundlaget for ledelsens beslutninger. 

Afklaringen af de to begreber medbestemmelse og 

medindflydelse dækker stort set de tanker, som var 

nedfældet i LO's betænkning om demokrati på arbejds

pladsen, som for flere år siden blev accepteret af LO's 

kongres, og som altså nu har fået aftaleform. 

Samarbejdsudvalgene får også som opgave at drøfte 

produktivitetsfremmende lønsystemer, fondsdannelser 

med uddannelsesmæssige og sociale formål og at mod

tage information om virksomhedens økonomiske situa

tion og fremtidsudsigter. 

I aftalen fastslås også samarbejdsudvalgenes ret til 

at nedsætte underudvalg både med henblik på at be

handle specielle problemer og med henblik på at 

etablere afdelingsudvalg. Der er desuden enighed om, 

at der, om fornødent, kan etableres et særligt kontakt

organ mellem samarbejdsudvalgene og de øvrige ned
satte udvalg. 

Udbytte- og investerings/ond 

Principforslaget om at oprette en Lønmodtagernes 

Udbytte- og Investeringsfond er udarbejdet af LO's 

udvalg om økonomisk demokrati, der har fået til op

gave at skrive en betænkning om gennemførelse af 

økonomisk demokrati til LO's kongres i maj 197 I. 

Det er altså en del af de forestillinger, som LO gør sig 

om økonomisk demokrati. 

Formålet n1'ed et sådant fond er at sikre lønmodta

gerne andel i samfundets kapitaltilvækst og i udbyttet 

heraf. 

s 



demokrati * * 

Desuden skal fonden medvirke til erhvervslivets de

mokratisering og til større lighed i formue- og ind

komstfordelingen. 

Fondens midler foreslås tilvejebragt gennem indbe

talinger fra såvel private som offentlige arbejdsgivere. 

Der skal det første år betales l pct. af den udbetalte 

lønsum. Indbetalingerne skal øges med ½ pct. årligt 

op til 5 pct. 

De indbetalte beløb er lønmodtagernes ejendom. De 

får tillige andel i den rentetilskrivning og den kurs- og 

værdiforøgelse, der opnås gennem fondsmidlernes ak

tive placering. 

Ejendomsret til midlerne sikres ved udstedelse af 

certifikater, som bindes i fem år og derefter kan ind

løses. De kan også indløses i tilfælde af pension, død, 

invaliditet eller lignende. 

De ny forhandlings.regler 

Forhandlingsreglerne bruges på de igangværende 

overenskomstforhandlinger, som begyndte i novem

ber. Fra 1. november kan organisationerne kræve for

handlinger optaget med de respektive modparter om 

fornyelse af de gældende overenskomster. 

Underorganisationernes forhandlinger føres indtil 

I. december, hvor skriftlige krav skal formuleres, og

derefter udtager hovedorganisationerne de generelle

krav. Det skal ske inden den 15. december, og herefter

indleder hovedorganisationerne drøftelserne af disse

krav, medens forhandlingerne om de specielle krav

fortsætter sideløbende hermed.

Hovedorganisationerne skal stræbe efter at blive 

færdige med de generelle krav inden 15. januar. Gør 

de ikke det, træder Forligsinstitutionen ind i forhand

lingerne. Resultater af såvel forhandlingerne om de 

generelle krav som de specielle krav skal sendes til af

stemning snarest mulig efter den 10. februar, således 

at resultatet kan foreligge 1. marts. 

En helt ny bestemmelse i forhandlingsreglerne er 

det, at hvis nye overenskomster ikke kan træde i kraft 

1. marts, vil alle bestemmelser med lønmæss.ige virk

ninger være gældende fra denne dato - forudsat at ar

bejdskonflikter ikke sættes i gang. Arbejdsgiverfor

eningen har på dette område opgivet sin hidtidige mod

stand.

En anden vigtig bestemmelse for lønmodtagerne er, 

at løsninger af generelle overenskomstkrav, som opnås 

mellem de to hovedorganisationer, får virkning for alle 

overenskomstforhold under Dansk Arbejdsgiverfor

enings og LO's område. 

Forhandlingsregler 

Forhandlingsreglerne genindfører muligheden for 

oprettelse af fællesudvalg, som kan afgøre specielle 

spørgsmål med bindende virkning enten gennem for

handlinger eller under medvirken af opmand. 

Aftalen indfører også nye afstemningsregler, som i 

korthed medfører, at der kræves et flertal af nej-stem

mer, samt at disse udgør mindst 35 pct., for at et mæg

lingsforslag bortfalder. 

5 
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I luksustog tværs over Canada 

Lyset er slukket i personvognen med de store ud

sigtsvinduer og det glaskuplede tag, men der kommer 

tilstrækkeligt lys fra fuldmånen til, at man kan se, at 

hver eneste plads er optaget. Musikken spiller dæm

pet, mens togstammen på 21 vogne jager afsted ad det 

kurvede spor. 

Det er første nat på en tre døgns rejse tværs over 

Canada, og passagererne synes slået med stumhed i 

deres benovelse over bjergenes majestætiske profiler 

i det klare måneskin, af de glitrende floder og bjerg

kløfternes mystiske mørke. 

Der er 4.608 km, 72 timer, fire middage, tre gange 

morgenmad og tre frokoster fra Vancouver i Britisk 

Columbia til Montreal i Quebec på den længste tog

udsigtsrejse i verden med toget »Canadieren« tilhø

rende jernbaneselskabet Canadian Pacific. 

Selv om de kan tilbagelægge strækningen med fly 

på en tiendedel af den tid, det tager med toget, er tog

rejsen så populær, at det kan være van�eligt at få 

billetter i højsæsonen. 

»Canadieren« har fået ry for sin gode mad, den

im ponercnde udsigt undervejs og for det kammerat

skab, der opstår undervejs blandt passagererne på et 

af de få fjern-luksustog, verden endnu kan byde på. 

På en rejse fra vest mod øst for nylig var det i tre 

døgn hjem for de 420 gennemgående passagerer, der 



er plads til. De var gået ombord en mandag kl. halvsyv 

om aftenen og steg af i Montreal torsdag aften kl. otte. 

1 dette hotel på hjul er der ingen telefoner, ingen 

radio- eller tv-avis. og de eneste aviser, man ser, er de, 

der medbringes af passagerer, der står på undervejs. 

Men ingen synes at savne kontakt med den ydre ver

den. Alle har for travlt med at beskue det konstant 

skiftende sceneri eller med at nyde deres fire retters 

middag i spisevognen eller med at sludre med med

passagererne i udsigtsvognen. 

» Vi forestillede os, at sådan togtrafik ikke vil blive

opretholdt for evigt, og at vi hellere måtte tage os 

sammen til at tage med<< , forklarede en forhenværende 

oberst i den amerikanske hær, Ralph Woodiwiss. Han 

og hans hustru fejrede deres sølvbryllup med denne 

rejse. De var fløjet til New York, hvorfra de havde 

taget et tog til Montreal, hvor de var steget ombord. 

» Vi holder begge så meget af tog << , forklarede fru

Woodiwiss. »Det er dejligt at komme væk fra verdens 

tummel, og man bliver aldrig træt af at se på udsigten. 

Mange af passagererne, specielt dem fra USA, der 

har oplevet, at så mange luksustog er blevet indstillet, 

er netop af den opfattelse, at man skal tage chancen 

for en rejse som denne, mens den er der. Og de har 

sikkert ret. Således har det allerede været drøftet at 

begrænse »Canadieren<<s drift fra daglige afgange til 

tre ugentlige uden for den egentlige sæson, dvs. fra 

midten af september til midten af juni. Canadian Pa

cific hævder, at selskabet satte 20,6 millioner dollars 

til på »Canadieren<< alene sidste år. 

»Når skolerne lukker, får vi altid virkelig travlt<<,

fortælier sovevognskonduktør James A. Wesley, der 

er med på strækningen fra Vancouver til Winnipeg, 

Manitoba og tilbage. »Jeg re'r I 12 senge på en rejse 

frem og tilbage plus alle de opredninger til folk, der 

kun er med på et stykke af vejen«, fortæller han. 

»De forretningsfolk, der før rejste med mig, synes

nu at have for travlt<<, fortsætter Wesley. Nu om dage 

»Canadieren• er et af de få luksustog, der er tilbage i Nord

amerika. Her ses det på strækningen ,•ed Enhaw i staten

Alberta.

er de fleste rejsende ægtepar eller hele familier på ferie 

og med tid til at nyde rejsen og slappe af.<< 

Wesley, der er 46 år, har været ansat hos Canadian 

Pacific selskabet i 23 år, og heraf har han i de 20 år 

kørt på sin nuværende rute. »Når jeg endelig ser ud 

af vinduerne, er det kun for at betragte dyrene, fordi 

jeg er ivrig jæger«, forklarer han. »Hvad sceneriet 

i øvrigt angår. så kan jeg det udenad. << 

Men passagererne kan ikke få nok af det. Under

tiden følger toget floder, der løber gennem tømmer

centrer, hvor stammerne, bundet sammen som var det 

tømmerflåder, danner geometriske mønstre på vandet. 

Sommetider snegler toget sig gennem kurver, der er så 

skarpe, at man fra den midterste del af toget kan se 

motorvogn og udsigtsvogn (bagest i toget) på een gang. 

Undertiden spærres udsigten af tunneller. Et halv-

anden km massivt bjerg danner taget i den otte km 

lange tunnel i Gletcherparken i British Columbia. 

Når man atter er ude i solskinnet, studerer passa

gererne de mægtige bjergformationer, og fotografiap

paraterne bliver brugt flittigt. 

Bjergene strækker sig kilometer efter kilometer, og 

det er en dramatisk forandring, der sker, efterhånden 

som toget nærmer sig Calgary i staten Alberta. Her er 

landet fladt som en pandekage, fladt og frodigt med 

bølgende hvedemarker. Ikke et træ er at skimte, men 

landskabet er ærefrygtindgydende i sin tilsyneladende 

uendelige udstrækning. 

Det at spise er et næsten lige så påskønnet tidsfor

driv som at se på udsigten. Alle måltider er med i pri

sen. Der serveres morgenmad fra klokken syv om mor

genen., og lige til den sidste syvsover har fået sin kaffe 

og bacon og æg. Men de øvrige måltider, frokost og 

middag, serveres i to eller tre hold, alt afhængigt af, 

hvor mange passagerer der er med. 

� Vi har serveret 900 måltider på denne del af rej

sen«, fortæller chefsteward Walter Zabalotny, der le

der en af spisevognene fra Vancouver til Winnipeg. 

Han har arbejdet for jernbaneselskabet i 30 år, og på 

hver rejse kommer han til at lære passagererne godt at 

kende, når han på sit afsnit af ruten har serveret fem 

måltider for hver af dem. 

Passagererne indbyrdes bliver også gode bekendte. 

Efter at have været sammen i tre døgn i den uformelle 

atmosfære i deres rullende, midlertidige hjem, opstår 

der mange bekendtskaber og venskaber, der varer 

langt længere end til Montreal station. 

VIP 

7 



8 

Hvad skal køre på fremtidens veje? 

Vejenes historie er næsten lige så gamle som landenes. 

Tænk på Via Appia; som man har kørt på i mere end 
totusinde år! Det er den samme vej, om den end i dag 

er asfalteret. I Danmark bruges stadig dele af den 
tusindårige hærvej. Mange andre eksempler kunne 

nævnes. 

Vejene kom til at ligge, hvor det var mest hensigts
mæssigt, og kurvede sig gennem landskabet, så man 
undgik de bratte stigninger. Ofte var selve hovedvejene 

kun et par hjulspor, der om vinteren borede sig dybt 
i moradset. Over talrige mellemstadier er udviklingen 

skredet frem til de moderne motorveje. 

De fleste af vore veje ligger stort set, hvor vore for
fædre har lagt dem uden at vide noget om vore dages 
enorme trafik. En tid rettede man ud. Vejene kunne 
ikke blive lige nok. De tyske motorveje. som Hitler 
byggede dem, er vel nok det mest afskrækkende eks

empel på lige veje, der ikke blot gør vold på al land

skabelig skønhed, men også er søvndyssende kedelige. 
I dag er man klar over, at den snorlige motorvej 

ikke er sagen. Men der er mange andre forhold vejene 
angående, som vi har vidst for lidt om og stadig ved 

for lidt om i motorkørselens tidsalder. Det er derfor 

interessant at læse Michael Varmings bog »Motorveje 
i Landskabet«, der netop er udsendt af Statens Bygge
forskningsinstitut. 

Michael Varmings bog er en redegørelse for, hvad 
man ved om bygning af ideelle motorveje, og hvad 

man kunne tænke sig at få nærmere belyst gennem 

forskning. En beskeden interview-undersøgelse bely
ser trafikanternes mening om et stykke motorvej, de 

netop har tilbagelagt. 
Som man kunne vente, slås det fast, at de snorlige 

veje er farlige, og at ulykkesfrekvensen falder med 

stigende kurvehyppighed. En lige strækning på mere 

end fem kilometer giver således 25. pct. flere uheld end 

lige strækninger under fem kilometer. Det viser sig da 

også, at ulykker med sovende lastbilchauffører er mere 

sjældne på kurvede vejstrækninger. 

Men det er ikke bare den lige vejstrækning, der er 
farlig. Kurver er det naturligvis også, når deres radius 

er for kort. Kombinationen vejstigning og sving er i 

reglen også meget farlig, men kan være det modsatte, 
om kurven er svag, og stigningen moderat. 

Det kan heller ikke undre nogen, at der ikke sker 
så mange ulykker på veje med stigende trafikal belast

ning. Større trafik maner til en bedre kørerytme, og 
bedst synes det at være, om et vejstykkes trafikanter 
holder nogenlunde samme hastighed. 

I bogen omtales de svenske trafikeksperter Rune 
Andreasson og Albert Ponsold, der har skrevet om 



træthed i trafikken. De to forfattere er enige om, at 

»træthed hos en bilist er lige så kriminel som alkohol

påvirkning«. Det er da også tydeligt, at træthed ned

sætter reaktionsevnen betydeligt. Interessant er det, at

torsøg viser, at trætheden ikke behøver at være af ren

fysisk art. Åndelig træthed på grund af monoton kør

sel kan forårsage alvorlige ulykker og gør det hver

dag. Er chaufføren i forvejen fysisk træt, forværres til

standen alvorligt på monotone strækninger.

Man har ikke tidligere gjort alvorlige forsøg på at 

befri vore vejstrækninger for monotonien. Det synes 

at være et af Michael Varmings mål at slå til lyd for 

betydningen af, at motorvejene bliver oplevelsesrige 

og ikke triste og sløvende. 

Forfatteren understreger, at det at gøre kørsel på en 

motorvej til en række af oplevelser ikke blot har til 

hensigt at nedbringe ulykkestallene, men også at gøre 

vejene menneskevenlige, og det giver jo resultater, der 

ikke direkte kan måles. 

En vej bør være som et musikstykke eller et drama, 

hvor de oplevelses-stimulerende punkter kommer i en 

rytmisk rækkefølge. På eller fra en vej er oplevelserne 

af landskabelig karakter, og en strækning kan varieres 

og gøres oplevelsesrig med beplantninger og kurver. 

Moderne vej planlægning skelner mellem udtryksløse 

strækninger, der ikke må have en varighed på mere 

end højst fire minutter og karakterfulde strækninger, 

der ikke må være kortere af varighed end et minut. 

For at anlægge sådanne veje bliver det nødvendigt 

at gå helt anderledes til værks end før. Landskabet 

vejen skal gå igennem må omhyggeligt analyseres, og 

der lægges vægt på, at vejen ikke ødelægger de land

skabelige skønheder. Inden vejen overhovedet bliver 

projekteret, vil man ved hjælp af de tekniske hjælpe

midler, der i dag står til rådighed, lade kameraer van

dre de tænkte motorvejes veje for at få et billede af de 

strækninger, de biler vil komme til at køre på, der til 

sin tid kan tænkes at bevæge sig gennem landskabet. 

Samtidig undersøger man den tænkte vejbanes ind

flydelse på landskabet. 

Naturligvis vil man ved anlæggelsen af nye veje tage 

al mulig hensyn til fremtiden, skønt vi ikke ved meget 

om den. Det menes, at motorveje vil få deres betyd

ning, men ingen kan sige, om bilerne bliver mindre 

eller større. Bliver de mindre, skyldes det uden tvivl 

øget individuel kørsel, måske med flere biler i hver 

husstand. Større biler kan blive følgen af container

transport, store kollektive passagervogne eller måske 

bolig og bil i et, om udviklingen går den vej. 

Konference 

I dagene I 6.-19. februar afholder Jernbaneorganisa

tionernes Fællesudvalg på ferie- og kursuscentret, Ko

bæk Strand ved Skælskør en konference under navnet 

Jernbaneorganisationernes konference 1971. 

[ konferencen deltager repræsentanter for de 4 jern

baneorganisationer og et antal tjenestemænd fra stats

banernes øverste ledelse. 

Det er ikke første gang, der på jernbaneorganisa

tionernes initiativ afholdes konference med deltagelse 

fra statsbanernes ledelse. I 1 966 blev således konfe

rencen »Organisation og arbejdsplads<< afviklet med 

et yderst tilfredsstillende resultat. 

En del vitale problemer blev taget op til fordomsfri 

drøftelse, og efter konferencen blev der taget alvorligt 

fat på at løse de problemer, der ikke kunne, stJ1 for 

det skarpe søgelys. 

»Jernbaneorganisationernes konference 1971 <<, der

tilrettelægges og afvikles af et arbejdsudvalg under 

Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg, deles op i to 

dele. 

Konferencens første halvdel er reserveret organisa

tionernes samarbejde, mens anden halvdel, hvor stats

banernes repræsentanter indgår i konferencen, lægger 

hovedvægten på samarbejdsforholdene. 

Også spørgsmålet » Hvordan kan godstransporten 

koordineres?« vil blive behandlet, og til dette emne vil 

ledende personer med tilknytning til transporterhver

vet blive indbudt. 

Endelig vil der blive afholdt to foredrag. 

Trafikminister Ove Guldberg vil tale om » Trafik

planlægning og -investering under skiftende konjunk

turer,,, og generaldirektør Povl Hjelt om »DSB i de 

nærmeste år«. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vigtigt er naturligvis, hvilke fremdriftsmidler der vil 

blive brugt i den ukendte fremtid. Uden tvivl vil der 

ske ændringer. El-drift og gasturbinedrift er et par af 

mulighederne, men luftpudefartøjer må også tages i 

betragtning. 

Moderne vejplanlæggere vil i lige så høj grad være 

landskabsarkitekter. Vej og landskab må falde natur

ligt sammen, og det er efter Michael Varmings bog 

store opgaver, der venter på alle områder, for der må 

i den sammenhæng regnes med en betydelig forskning, 

der kun er ved sin spæde begyndelse. Men hvor uhyre 

vigtigt er det ikke, om vi pa rette måde kunne indpasse 

trafikken i såvel samfund som natur, så store ødelæg

gelser og spild af menneskeliv undgås mest muligt. 

Chris Parø. 
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Amnesty International 

En notits i en engelsk avis gav stødet til oprettelsen af 

Amnesty International. 19. november 1960 læsce ad

vokaten Peter Beneson om to portugisiske studenter. 

der var idømt en fængselsstraf for at have kritiseret 

Portugals kolonipolitik på en restaurant. 

1960 var Verdensflygtningeåret. Peter Beneson dis

kuterede med sine venner, om der ikke kunne skabes 

en lignende opmærksomhed omkring »samvittigheds

fangerne«. De besluttede at forberede en »appel om 

amnesty 1961<<. 

De næste måneder skrev Peter Beneson bogen 

»Persecution 1961<<, hvori han fortalte om ni samvit

tighedsfanger i forskellige lande. Han opfordrede i

slutningen af bogen læsere til at skrive til hans adresse,

hvis de ønskede at hjælpe.

Søndag den 28. maj 1961 blev Amnesty Internatio

nal grundlagt. Peter Beneson offentliggjorde en hel

sides artikel om politiske fanger i »Observer« og op

fordrede læserne til at støtte arbejdet. Mange meldte 

sig, og nogle gik straks i gang med at indsamle oplys

ninger om samvittighedsfanger og overveje, hvordan 

de kunne hjælpes. 

Amnesty International var i gang. 

Amnesty International definerer en samvittigheds

fange som et menneske, der er fængslet eller interneret 

på grund af politiske eller religiøse meninger, eller på 

grund af afstamning eller race. Det er en betinge! e, at 

fangen ikke har benyttet vold eller opfordret til vold 

for at gennemføre sine ideer. Ikke-volds-klausulen er 

indført, fordi Amnesty International næppe ville kun

ne udrette noget, hvis organisationen forsvarede volde

lige angreb mod regeringer. De kunne opfatte Am

nesty International som en politisk organisation, der 

var rettet mod regeringernes stilling og sikkerhed. Bag 

klausulen ligger ingen fordømmelse af guerilla- eller 

sabotage-aktioner. Det vides ikke, hvor mange sam

vittighedsfanger der findes verden over - måske flere 

hundrede tusinder eller en million. De fleste er 

»glemte<< fanger i den betydning, at de sidder fængslet

i årevis uden at deres skæbne følges af andre end fa

milie og veoner.

Tregruppernes arbejde 

For at dokumentere, at Amnesty International ar

bejder uafhængigt af politiske sympatier, adopterer 

hver gruppe under Amnesty International tre fanger, 

som regel fordelt på et vestligt, et østligt og et alliance

frit udviklingsland. Deraf kommer navnet »tregrup

per<<. 



Tregrupperne har 6-15 medlemmer, og næsten alle 

og enhver kan oprette en gruppe. Tregrupperne arbej

der ikke for fangerne, fordi de sympatiserer med deres 

meninger, men fordi de er imod, at mennesker fængsles 

for deres meninger. Yoltaire er blevet tillagt følgende 

udtalelse: »Jeg er uenig i, hvad du siger, men jeg vil 

indtil døden forsvare din ret til at sige det.« 

Når en tregruppe er etableret og har betalt sit kon

tingent til den nationale afdeling af Amnesty Interna

tional, får den gennem hovedkontoret i London til

sendt oplysninger om »sine<< tre fanger. Disse oplys

ninger er i sagens natur hyppigt mangelfulde. De drejer 

sig om fangens opholdssted, anklagens art, retssagens 

forløb og eventuelt anvisning om, hvordan fangen 

bedst kan hjælpes. Arbejdet kræver udholdenhed, op

findsomhed og inspiration. Tregrupperne skal hjælpe 

fangen under fængselsopholdet, hjælpe fangen ud af 

fængslet og eventuelt støtte fangens familie. 

Tregrupperne forsøger at få kontakt med fangerne 

ved at sende breve, kort og eventuelt gavepakker. Hil

sener udefra er af betydning for mennesker, der er iso

leret fra omverdenen. Ofte når de ikke frem, men bre

vene læses af myndighederne og kan derved medvirke 

til. at fangens ophold tages op til overvejelse. 

For at få en fange fri sendes der henvendelser til 

landets domstole, dets regering, statsminister, justits

minister, indenrigsminister eller andre kontakter i lan

det. Undertiden får grupperne svar, og det sker, at 

fanger frigives. 

Udebliver resultaterne, forsøger grupperne at inter

essere fangens internationale fagorganisation i sagen, 

kontakte folk, der skal til det pågældende land, få in

ternationalt kendte personer til at underskrive henven

delser eller på pressen til al beskæftige sig med sagen. 

Amnesty Internationals styrke er, at de fleste rege

ringer ønsker at få god omtale i udlandet og føler sig 

generet, hvis deres overgreb mod menneskerettighe

derne vækker pinlig opmærksomhed. 

Undertiden får tregrupperne kontakt med fangens 

familie og sender den breve, pakker og penge. Ofte 

lider familierne under dårlig økonomi, når et voksent 

medlem er i fængsel. I Sydafrika og Rhodesia har tre

grupper fra Danmark og andre lande hjulpet fangers 

børn med skolepenge, så de kunne fortsætte deres ud

dannelse. 

Tregrupperne tilrettelægger selv deres arbejde og 

økonomiske forhold, men står i nær forbindelse med 

kontoret i London og de nationale afdelingers konto

rer. To gange årligt skal grupperne afgive rapport om 

arbejdet til London. 
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Forsikringsagenturforeningen 

Forsikringsagenturforeningen for Tjene

stemænd ved Statsbanerne afholdt ordi

nært repræsentantskabsmØde på »Hotel 

Lyngby«. Lyngby Hovedgade I. Lyngby. 

torsdag d. 8. oktober 1970 kl. 16.00 med 

følgende dagsorden: 

I. valg af ordstyrer

2. valg af protokolfører

3. protokollen fra sidste repræsentant

skabsmØde

4. beretning

a) foreningsvirksomheden 1968-69

bl forsikringsvirksomheden 1968-69

5. regnskab

a) foreningsregnskabet 1968-69

b) forsikringsregnskabet 1968-69

6. forslag til udvidelse af Forsikrings

agenturforeningens medlemskreds

7. valg

a) formand

b) næstformand

c) kasserer

d) 2 mt:dlemmer af forretnings

udvalget

e) I voldgiftsmand

f) 2 revisorer og 2 revisorsupple

anter

8. indkomne forslag

9. fastsættelse af honorarer.

Foreningens næstformand E. Svendsen 

bød vel kommen og beklagede forman

dens fravær på grund af sygdom. Det 

blev besluttet at sende Egon Rasmussen 

en hilsen fra repræsentantskabsmødet. 

Næstformanden rettede en særlig vel

komst til direktør L. D. KILlwer. Norge. 

formanden for Dansk Toldtjenestemands 

Forbund Verner Hansen. direktionen for 

Forsikringsselskabet »Danmark«. for

eningens ældre bestyrelsesmedlemmer. 

formanden for pensionistforeningen. fag

bladsredaktørerne og medarbejderne fra 

foreningens kontor. 

ad punkt I. 

Til ordstyrer valgtes forretningsfører 

Børge Aanæs. 

Ordstyreren konstaterede mødets lov

lige indvarsel. og at det var beslutnings

dygtigt. Foretog herefter navneopråb. 

hvorved de
.
I blev fastslået. at alle an

meldte repræsentanter var mødt. 

Der var ingen bemærkninger til den 

opstillede dagsorden. 

ad punkt 2. 

Til protokolfører valgtes lokomotivfø

rer E. Greve Petersen. 

ad punkt 3. 

Protokollen fra sidste repræsentant

skabsmøde - der var udsendt i personlige 

eksemplarer til de enkelte repræsentan

ter og bekendtgjort i fagpressen - blev 

eenstemmigt godkendt. 

ad punkt 4. a) 

Næstformanden redegjorde for for

eningsvirksomheden i de forløbne 2 ka

lenderår, der på alle måder havde været 

tilfredsstillende. Foreningen var i fortsat 

god aktivitet inden for alle brancherne. 

Vi kan nu se tilbage på en to-årig pe

riode med fælles administration af de tre 

gamle forsikringsforeninger. og vi kan 

med glæde meddele. at beslutningen her

om i 1967 har været af værdi for vore 

medlemmer og tillige styrket Økonomien 

i Agenturforeningen. Det har tillige væ

ret en travl periode. hvor den daglige 

ledelse og bestyrelsen har beskæftiget sig 

med nye ideer og tanker med henblik på 

en fortsat udbygning af vor virksomhed. 

Straks efter sammenlægningen gennem

førte vi således betydelige forbedringer 

inden for ulykkesforsikringen. Foruden 

adgangen til for vore medlemmer at tegne 

højere forsikringssummer gennemførte vi 

tillige. at hustru og børn kunne indgå i 

mandens forsikring. 1 denne forbindelse 

blev der indgået særlige forsikringsafta

ler m.h.t. genforsikring. 

Vi har foretaget udvidelse af hus- og 

grundejerforsikringen og samtidig indført 

glasforsikring. der har været et alminde

ligt ønske hos vore medlemmer . 

Trods den fortsatte økonomiske ud

vikling for stort set alle områder inden 

for vort samfund. har vi bestræbt os for 

fortsat at bevare de lavest mulige præ

mier. 

Et særligt kapitel inden for vor virk

somhed er behandling af skadesager, 

som efter gældende forsikringsbetingel

ser ikke er berettiget til erstatning. Vi får 

jævnligt forelagt sådanne eksempler, hvor 

det for et medlem er et meget føleligt tab 

og en alvorlig situation. Bestyrelsen har 

derfor. som hidtil. i de enkelte tilfælde 

fundet anledning til at yde en større eller 

mindre hjælp af kapitalen fra det opsam

lede overskud. Naturligvis har der også 

været sager, hvor vi af principielle grunde 

har måttet fastholde en afvisning. Men 

det er nu en gang altid en glæde at kunne 

række en hjælpende hånd til den. der 

virkelig har behov for hjælp. også selv 

om vi på denne måde rent forsikrings

mæssigt afviger fra de fastlagte betingel

ser. 

Efterhånden som foreningen gennem 

sin snart 35-arige beståen er vokset støt 

og vi har fået samlet det hele under en 

administration, har de siddende bestyrel

ser beskæftiget sig med tanken om et ud

videt samarbejde med andre tjeneste

mandsgrupper. Inden for tjenestemands

området er der gennem årene sket et ud

videt samarbejde. og større og større 

sammenslutninger er gennemført. ligesom 

der p,\ organisations-plan er sket en cen

tralisering. 

I den forløbne periode har bestyrelsen 

derfor beskæftiget sig med et forslag om 

en udvidelse af foreningen. 1 den anled

ning afholdtes den 6. oktober 1969 et 

orienteringsmøde med repræsentanter fra 

8 interesserede organisationer. Det første 

møde har været efterfulgt af en række 

møder i et særligt udvalg, der har be

skæftiget sig med udarbejdelse af forslag 

til nye vedtægter. 

Fra det første skitseforslag og til det. 

der nu foreligger. er der udarbejdet en 

del ændringer. men når jeg under dags

ordenens punkt 6 skal forelægge det en

delige forslag. er det med tilslutning fra 

hele bestyrelsen. ligesom det har været 

forelagt de interesserede organisationer. 

Det har tillige været drøftet med »Dan

mark«s direktion. idet vi samtidig har 

indledt forhandling om overenskomsten 

med »Danmark«. Som bekendt udløber 

overenskomsten i december måned I 974. 

men jeg kan allerede nu oplyse. at der er 

begrundet håb om - i forbindelse med en 

eventuel udvidelse af medlemskredsen -

at opnå forbedrede vilkår. 

Fra I. januar 1970 har bestyrelsen i 

A/S Semen besluttet at træde i likvida

tion. Da vi i sin tid oprettede dette sam

arbejde med henblik på en bedre udnyt

telse af den samlede kapital på I mill. 

kroner. var det på baggrund af vilkår. 

som det må erkendes ikke er tilstede i 

dag. Selskabet har være ejer af en enkelt 

ejendom i Fredericia. som imidlertid er 

afhændet igen. Aktiekapitalen er tilstede. 

og inden for den nærmeste fremtid vil 

det afsluttende regnskab foreligge. 

Næstformanden sluttede sin beretning 

med en tak for godt samarbejde i besty

relsen og med personalet i den daglige 

administration. 

Pakhusformand Kai Jensen forespurg

te. om bestyrelsen havde under over

vejelse at indkalde repræsentanter blandt 



akkvisitørerne til at deltage i repræsen

tantskabsmødet. Det kunne f.eks. være 

en repræsentant fra vest og en fra Øst for 

Storebælt. 

Næst/or111a11de11 svarede, at ideen for 

så vidt ikke var ny, men bestyrelsen må 

være af den opfattelse. at efter den op

bygning foreningen har. og med den ad

gang de respektive organisationer har til 

at vælge repræsentanter. kan der ikke 

være grund til ændringer. I øvrigt gives 

der fra administrationens ledelse en me

get effektiv information til akkvisitø

rerne. ligesom der afholdes kursus m.m. 

Der synes derfor ikke at være forsømt 

noget inden for det bestående system. 

ad punkt 4. b) 

Afdelingschef T. Meldgård aflagde 

beretning om forsikringsvirksomheden 

og indledte med at minde om, at året 

1967 gav en samlet præmieindtægt på 

knapt 2,4 mil!. kr., hvilket vi på sidste 

repræsentantskabsmøde betragtede som 

et meget smukt resultat, ikke mindst i 

betragtning af, at vi første gang passe

rede I mill. i 1965. 

I de to år - 1968-69 - har den sam

lede præmieindtægt været henholdsvis 

3,7 mil!. og 4,6 mill. For at runde af kan 

det tilføjes, at vi for 1970 vil nå ca. 

5,3 mil!. 

Der er således stadig tale om en kraf

tig ekspansion, hvilket vi tillader os at 

tage som udtryk for, at vi leverer en 

vare - forsikring - som vore medlemmer 

kan bruge og har tillid til. 

Medlemstallet var pr. I. januar 1968: 

21.884 og pr. I. januar I 970: 21.906 eller 

en fremgang på nøjagtig 22 medlemmer 

i løbet af 2 år. Dette er ikke noget stort 

tal, men det er et absolut tal. i den for

stand, at afgangen fra DSB (afsked, død 

o.s.v.) i samme periode har været meget

stor, og den reelle medlemstilgang derfor

betydeligt større.

Men det gælder naturligvis ikke bare 

om at skrabe en stor præmieindtægt sam

men, men formålet er, at pengene skal 

bruges til erstatningsudbetalinger. I 1968 

brugte vi således godt 1.7 mil!. og i 1969 

ca. 2,7 mill. til erstatninger. I. halvår af 

1970 var på godt 1.6 mill., altså næsten 

lige så meget som i hele 1968. Der er 

altså god gang også i denne side af ud

viklingen. 

Selvfølgelig er et repræsentantskab også 

interesseret i. hvorvidt deres virksomhed 

giver overskud. og jeg kan derfor glæde 

med at berette, at de 2 år simpelthen er 

de mest givtige i foreningens historie. 

Ved sidste repræsentantskabsmøde kunne 

berettes om det hidtil største overskud på 

ca. 300.000. I I 968 sluttede vi regnskabet 

med et overskud på ialt 715.000, og 1969 

nåede I ige at sætte ny rekord med 

716.000. 

Hen mod slutningen af I 969 syntes vi 

derfor. at vi kunne flotte os lidt med 

hensyn til motorforsikringen. Det var 

nemlig denne afdeling. som beviste en 

stigende andel i det samlede overskud. 

Da vi derfor skulle drøfte den årlige in

deksregulering af motorpræmierne for 

1970. var bestyrelsen enig i. at vi kunne 

11edsætte basispræmien - d.v .s. den ud

gangspræmie hvoraf indekstillægget be

regnes - med 6 pct. Derved blev den 

faktiske stigning i vore præmier på under 

3 pct. i forhold til 1969-præmien. sam

menlignet med andre selskabers stigning 

på ca. 9 pct. Denne fremgangsmåde kan 

måske synes lidt kantet, men den har den 

fordel, at vi også i 1971 og følgende år. 

får en relativ mindre stigning, fordi også 

disse fremtidige indekstillæg skal bereg

nes af den nedsatte basispræmie. 

For nu at vende tilbage til de smukke 

overskud, kan man jo godt indflette en 

polemisk bemærkning om, hvorvidt det 

nu også er nødvendigt med så store over

skud, hvoraf jo en meget væsentlig del 

tilflyder Agenturforeningens kasse. 

Men dels kan man jo komme ud for 

katastrofesituationer, som bortriver over

skuddet - vi så det sidst i 1967, hvor de 

meget omtalte stormskader medførte, at 

vi havde et underskud på det samlede 

årsregnskab -- og dels må overskuddet jo 

også ses i forhold til den meget kraftige 

stigning i præmieindtægten og dermed 

også i skaderisikoe11. 

Dette forleder mig til at sige. at det er 

en udmærket ide at foretage en ændret 

fordeling af overskuddet derhen. at en 

større andel, end det nu er tilfældet, diri

geres over i Sikkerhedsfondet for derved 

at konsolidere virksomheden og afmatte 

skaderisikoen. hvilket vil virke i retning 

af et mere nøjagtigt og korrekt præmie

niveau, og altså på længere sigt være en 

fordel for foreningens medlemmer. 

Efter at have nævnt nogle eksempler 

fra skadejournalerne fortsatte Meldgård. 

Vi søger fortsat at følge med i den ri

vende udvikling. som foregår inden for 

forsikringsbranchen. Det er således mit 

håb, at vi snart kan fremvise en forbed

ret og forenklet ulykkesforsikring. og det 

forventes også, at en ny form for indbo

forsikring ser dagens lys i hvert fald 

inden næste repræsentantskabsmøde. 

Som det forhåbentlig er fremgået af 

det sagte. er tjenestemandsafdelingen sta

dig særdeles levedygtig - og selv om vi i 

perioder beklageligvis har været stærkt 

forsinkede hvad angår policeudstedelse -

så er det mit absolutte indtryk, at For

sikringsforeningen er velanskrevet blandt 

medlemmerne. og det er derfor helt na

turligt for mig at slutte med at sige tak. 

Tak til vore mange tillidsmænd ude i 

landet. tak til kontorets personale og tak 

til bestyrelsen for godt og loyalt sam

arbejde. 

Punkt 4. al og bl blev eenstemmigt 

godkendt. 

ad p1111kt 5. a) 

Foreningens kasserer E. Greve Peter

sen forelagde foreningsregnskaberne for 

1968 og 1969. der blev eenstemmigt god

kendt. 

ad pu11k1 5. b) 

Hovedbogholder P. Hecht forelagde 

forsikringsregnskaberne for 1968 og 

1969. 

Tra/ikko111rollør C. Kragba/le: Idet jeg 

takker for den udmærkede gennemgang 

af regnskaberne ønsker jeg gerne oplyst. 

hvorledes udviklingen har været for 

uheldsforsikringen i de forløbne 2 år. 

A/de/i11gsche/ T. Meldgård: Der har 

været en støt fremgang inden for denne 

branche, men da præmien for uheldsfor

sikring indgår i det samlede resultat. kan 

denne ikke umiddelbart vurderes af re

præsentanterne. Det kan oplyses, at der 

har været en præmiestigning på ca. 50 pct. 

og nogenlunde stabilitet i skadesantallet. 

Punkt 5. b) blev eenstemmigt godkendt. 

ad punkt 6. 

Forslag var udsendt til samtlige repræ

sentanter sammen med indkaldelsen til 

mødet. 

Næstformanden gennemgik forslaget 

paragraf for paragraf og gjorde tillige 

opmærksom på, at mødet ikke skulle 

træffe en endelig beslutning om ikraft

trædelsestidspunktet, men alene give en 

bemyndigelse til den kommende besty

relse til, når tidspunktet er inde, at føre 

sagen ud i livet. Der forestår endnu nogle 

forhandlinger med forsikringsselskabet 

•Danmark« og mangler endeligt tilsagn

fra interesserede organisationer.

13 



14 StationsJorstemder K. Haurum fore

spurgte. om bestyrelsen havde dannet sig 

nogen mening om, hvor stor en medlems

tilgang der kan forventes i det første og 

de følgende år. 

Baneberjenr S. H. Maj/und ønskede op

lyst. hvilken fordel foreningen havde af 

at oprette Fond A. 

Næstformanden svarede på de stillede 

spørgsmål, at vi i dag kun kender den 

interesserede kreds, vi har henvendt os 

til, hvorfor det er svært at udtale sig om 

størrelsen af tilgang. De organisationer. 

der ønsker at medvirke, har til gengæld 

pligt til i deres medlemskreds at arbejde 

for tilgang. Der er naturligvis mange de

taljer i forbindelse hermed. og en af dem 

er, at allerede eksisterende forsikringer 

hos de. der ønsker at overgå til os. ikke 

kan opsiges fra dag til dag. 

Det må være rimeligt. at v1 ved ny

skabelsen opretter Fond A med tilhørs

forhold til jernbanemændene. hvis repræ

sentanter bestemmer anvendelsen af be

løbet. 

Der forelå ingen ændringsforslag. og 

på forespørgsel fra ordstyreren blev det 

besluttet eenstemmigt at foretage en sam

let afstemning over samtlige paragraffer. 

Det blev ligeledes fra ordstyrerens side 

tilkendegivet. at i afstemningen indgik 

bemyndigelsen til bestyrelsen om at fast

sætte den endelige ikrafttrædelsesdato. 

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget 

med alle 48 stemmer mod nul. 

ad punkr 7. a) 

Til formand valgtes forretningsfører 

Børge Aanæs eenstemmigt (nyvalg). 

ad punkt 7. b) 

Til næstformand valgtes trafikkontrol

lør 0. H. Jensen eenstemmigt (nyvalg). 

ad punkt 7. c) 

Til kasserer genvalgtes lokomotivfører 

E. Greve Petersen eenstemmigt.

ad punkt 7. d) 

Til forretningsudvalget genvalgtes ho

vedkasserer Helge Hansen og formand 

Hans Jensen eenstemmigt. 

ad punkr 7. e) 

Til voldgiftsmand genvalgtes lokomo

tivfører K. B. Knudsen eenstemmigt. 

Vejlekassen 

Vejlekassen har afholdt ordinært repræ

sentantskabsmøde på •Hotel Lyngby«, 

Lyngby Hovedgade I, Lyngby. torsdag 

den 8. oktober l 970 kl. 17,30 med føl

gende dagsorden: 

l. valg af ordstyrer

2. valg af protokolfører

3. beretning 1968-69

4. regnskab 1968-69

5. indkomne forslag

6. valg

a) formand

b) næstformand

c) 3 medlemmer af styrelsen

d) 2 revisorer og 2 revisorsu ppl.

e) statsautoriseret revisor

Næstformanden E. Svendsen bØd de 

fremmØdte velkommen og foreslog med 

henvisning til dagsordenens 

ad punkt I 

på bestyrelsens vegne forretningsfører 

Børge Aanæs som ordstyrer. Denne valg

tes eenstemmigt. 

Ordstyreren takkede for valget og kon

staterede mØdets lovlige indvarsling, og 

at det var beslutningsdygtigt. Ved navne

opråb blev det fastslået. at samtlige 22 

indkaldte repræsentanter var mødt. 

ad punkt 2. 

Til protokolfører valgtes lokomotiv

fører E. Greve Petersen eenstemmigt. 

ad punkt 3. 

Næstformanden oplyste i sin beretning. 

al der i den forløbne periode var anmeldt 

608 dødsfald. 279 medlemmer er i sam

me tidsrum trådt ud af foreningen som 

følge af afsked fra DSB. Den samlede 

medlemstilbagegang har således været 

887 medlemmer. 

Den rationalisering, som har præget 

personaleforholdene ved DSB. har na

turligvis ikke kunnet undgå at sætte sine 

spor i Vejlekassen i form af en forholds

vis lille tilgang af nye medlemmer. Men 

alligevel har der dog været en tilgang på 

220 medlemmer, så det endelige resultat 

i medlemstilgangen bliver et fald på 667. 

således at vi pr. I. januar I 970 ialt har 

29.792 medlemmer. 

Vi har i kassen nydt godt af det høje 

renteniveau, der bl.a. er grundlag for, at 

der - til trods for et stagnerende med

lemstal og nedadgående præmieindtægt -

alligevel på dette mØde kan stilles forslag 

om forhøjelse af begravelseshjælpen. 

I forbindelse hermed er der tillige 

grund til at fremhæve resultatet af den 

billigere administration. vi opnåede ved 

sammenlægning af vore tre forsikrings

foreninger i I 967. 

Næstformanden sluttede sin beretning 

med en tak til styrelsens medlemmer. le

delsen og medarbejderne i den daglige 

administration. 

Næstformandens beretning godkendtes 

eenstemmigt uden debat. 

ad punkt 4. 

Forretningsføreren T. Meldgård fore

lagde regnskaberne, hvoraf det fremgår. 

at medlemsbidraget i 1968 androg kr. 

641. 736,00 og for 1969 kr. 630.992.00 

eller en nedgang på kr. 10.744.00. Dette 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ad punkt 7. /) 

Til revisorer genvalgtes depotbetjent 

Ejv. Madsen og nyvalgtes trafikkontrol

lør G. Kragballe eenstemmigt. 

Til revisorsuppleanter genvalgtes pak

husformand H. P. Pedersen og nyvalgtes 

stationsleder M. Kristiansen eenstemmigt 

som personlige suppleanter for de valgte 

revisorer i den anførte rækkefølge. 

ad punkt 8. 

På bestyrelsens vegne foreslog næst

formanden. at foreningen yder et be

lØb på kr. I 0.000 til •Jernbanemænde

nes Kooperative Forsikringsforeningers 

Fond•. Forslaget godkendtes eenstem

migt. 

ad punkt 9. 

Efter forslag fra bestyrelsen fastsattes 

honorarerne uændret. 

Hermed var dagsordenen udtømt. og 

den nyvalgte formand B. Aanæs rettede 

en tak til Egon Rasmussen. der på grund 

af sygdom havde måttet forlade for

mandsposten. Aanæs henstillede til re

præsentantskabet. at det blev overdraget 

bestyrelsen at finde en passende afskeds

gave til Egon Rasmussen. 

Derefter takkede kontorchef E. Svend

sen. der efter eget ønske fratrådte stil lin

gen som næstformand. 

Mødet slut. 

E. Gre1·e Petersen.



hænger sammen med den nedgang i med
lemstallet. som næstformanden har nævnt. 
samt med den kendsgerning, at Vejlekas
sen i disse år har et stort antal medlem
mer, som fylder 70 og derfor bliver kon
tingentfri. Det drejer sig i disse år om 
godt 300 pr. år. 

Til gengæld er der en stigende tendens 
i renteindtægten, således at denne for 
1969 er næsten lige så stor som præmie
indtægten. 

De to år tilsammen har givet et over
skud på kr. 1.657.668,97. som næsten i 
fuldt omfang er vandret ind i § 19-20-
fonden, det vil sige til bonusbeløb. 

Som nævnt er resultaterne af disse 2 år 
-så smukke, at vi har bedt aktuaren un
dersøge mulighederne for forhøjelse af
begravelseshjælpen. hvilket er resulteret
i de ændringsforslag til vedtægterne. som
er udsendt til repræsentantskabet.

Regnskaberne godkendtes eenstemmigt. 

ad punkt 5. 

Fra bestyrelsen var udsendt følgende 
forslag til vedtægtsændringer: 

§ 6. stk. I: »Grundsum på 1.000 kr.•
ændres til »grundsum på 1.100 kr.« 

§ 17. stk. 3: Beløbsangivelsen • 1.000
kr. « ændres til » 1.100 kr.• 

§ 20, stk. 2: Beløbsangivelsen »645 kr.•
ændres til »700 kr.• 

Tillæggene (bonusportionerne) i hen
hold til § 19, stk. 2. forhøjes fra kr. 70.00 
til kr. 75,00. 

Forslagene træder i kraft den I. januar 
1971. 

Ordstyreren konstaterede, at forsla-
gene var udsendt til repræsentanterne 

ad punkt 6. c) 

Til styrelsen genvalgtes lokomotivfører 
E. Greve Petersen, hovedkasserer Helge
Hansen og formand Hans Jensen een
stemmigt.

ad punkt 6. d) 

Til revisorer genvalgtes depotbetjent 
Ejv. Madsen og nyvalgtes trafikkontrol
lør G. Kragballe eenstemmigt. 

Til revisorsuppleanter genvalgtes pak-

husformand H. P. Pedersen og nyvalgtes 
stationsleder M. Kristiansen eenstem
migt som personlige suppleanter for de 
valgte revisorer i den anførte rækkefølge. 

ad punkt 6. e) 

Til statsautoriseret revisor genvalgtes 
Revisions- og Forvaltningsinstituttet A/S. 

MØdet slut. 
E. Gre,·e Petersen.

Større ydelser i Vejlekassen 

På VEJ LEKASSEN's sidste repræsen
tantskabsmøde blev nogle forslag til ved
tægtsændringer godkendt. Disse ændrin
ger - som nu også er godkendt af For
sikringsrådet - medforer, at begravelses
hjælpen, for dØdsfald indtrådt efter I. 
januar 1971 - er blevet yderligere for
højet. 

I den nedenstående tabel er anført. dels 
de nugældende satser, og dels - til sam
menligning - de gennem de senere år 
gældende beløb. Beløbene varierer som 
bekendt efter alderen ved indmeldelsen 

i VEJLEKASSEN. Af hensyn til de gan
ske få medlemmer som kun betaler I kr. 
pr. måned i kontingent (nye kan ikke op
tages i denne afdeling) er tillige, i sidste 
halvdel af tabellen. anført de herfor gæl
dende ydelser. 

Hl'is De eller Deres ægtefælle endnu 

ikke er h/e,•et medlem - og endnu ikke

er fyldt 40 år - rå tal med den nærmeste 

tillidsmand herom, eller skri1• direkte til: 

VEJLEKASSEN, Københal'ns Horedba

negård. Kontingentet udgør stadig kun 

2,00 kr. pr. måned pr. medlem. 

- kontingent 2 kroner - - kontingent I krone -

Alder ved 

indmeldelsen 

1. jan. 1. jan. 1. juli I. jan. 

1960 1962 1967 1971 

I. jan. 1. jan. I. juli 1. jan. 

1960 1962 1967 1971 

rettidigt i overensstemmelse med ved- under 20 år 1850 2050 2400 2600 1110 1190 1365 

1275 

1230 

1185 

1140 

1095 

1050 

1005 

1460 

1365 

1318 

1270 

1223 

1175 

1128 

1080 

1033 

lægterne. fyldt 20 • 
Forslagene blev herefter vedtaget een-

stemmigt med 22 stemmer mod nul. 
På styrelsens vegne og efter godken

delse af Forsikringsrådet foreslog næst
formanden. at der blev ydet et beløb på 
kr. 10.000.- til •Jernbanemændenes Ko
operative Forsikringsforeningers Fond•. 

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget 
med 22 stemmer mod nul. 

ad punkt 6. a) 

Til formand valgtes forretningsfører 
Børge Aanæs eenstemmigt (nyvalg). 

ad punkt 6. b) 

Til næstformand valgtes trafikkontrol
lør 0. H. Jensen eenstemmigt (nyvalg). 

21 • 

22 • 

23 • 

24 • 

25 • 

26 • 

27 • 

28 • 

29 • 

• 30-34 •

35 •

1800 1990 2330 2525 

1750 1930 2260 2450 

1700 1870 2190 2375 

1650 1810 2120 2300 

1600 1750 2050 2225 

1550 

1500 

1450 

1400 

1350 

1200 

950 

1690 

1630 

1570 

1510 

1450 

1270 

970 

1980 2150 

1910 2075 

1840 2000 

1770 

1700 

1490 

1140 

1925 

1850 

1625 

1250 

- kontingent 2 kroner -

1040 1110 

1005 

970 

935 

900 

865 

830 

795 

760 

760 

690 

620 

1070 

1030 

990 

950 

910 

870 

830 

790 

790 

710 

630 

960 

915 

915 

825 

735 

985 

985 

890 

795 

- kontingent I krone -
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Min far 
Af nu af døde lokomotivfører 

Erik Christensen, Padborg (fortsat) 

Så kom der en lang tid, hvor vi ikke 

så meget til far. Når han kom hjem en 

tur, var han træt, der var mange børne

sygdomme med de nye lokomotiver, til 

stor morskab for de gamle damp-loko

motivførere - de skar en grimasse, nf1r 

de så en af »Mokkebikkerne«. 

Men han gav ikke op, lavede de klud

der, rørte det ham ikke, om han skulle 

arbejde hele natten på maskinen i Es

bjerg eller Sønderborg. bare han kunne 

kore standsmæssig hjem om morgenen. 

For skulle han trækkes hjem af en 

damploko. ja. så var han til grin blandt 

de gamle. 

Il I. 

Jeg vil så skrive et kapitel om far, som 

han var i vort hjem. Sammen med Ny

borg kommer den tid, hvor jeg selv blev 

lokomotivmand, så kan det blive et næ

ste kapitel. 

Jeg har aldrig fået klØ af ham, mine 

søskende heller ikke. Det måtte mor tage 

sig af. Havde han haft meget nattetjene

ste. kunne han godt være følsom for uro, 

og sf1 kunne han råbe op, når det blev 

ham for meget. Det varede nu ikke 

lær.ge. når en med astma bliver ophidset, 

taber han vejret. 

Han har tit fået skyld for at være me

gel f1benmundet. når børn var tilstede. 

Hertil vil jeg nu straks bemærke, at uhyre 

mange forældre går så hØjt op i at lære 

deres børn alt det gode, så de overho

vedet ikke kender til djævelskaben, når 

de skal klare sig selv. Det vil sige, de får 

den nok lært af de store børn i skolen, 

men der får de ikke lært begrænsnin

gerne. 

Visse ting spiller en rolle, for at man 

kan blive ordentlig placeret i samfundet 

- nemlig at man kan holde sig ren og

klæde sig. så man ikke virker anstø

dende - at man har passet sin skolegang

og fået si'1 meget ud af den som der for

lange,. og endelig at man har fået en op

Jra!,!el,c der gør, at man kan tiltale andre

uden ;traks at blive uvenner med dem.

Det har jo også sin betydning, at man

kender alle bandeordene, og alle de an

dre uhumskheder, menneskene har op

fundet, ellers kunne man jo finde på at

bande i selveste kirken, når præsten hørte

p;°1 det, idet man jo ellers ikke kunne

vide, at der var noget slemt i det. Har

De tænkt over det - det er der vist nogen,

der ikke har?

Men alt dette kendte vi, inden vi 

skulle klare os selv, og så har vi endda 

lært det på en morsom måde. 

Der var visse kontakter og afbrydere 

der skulle omstilles, når motorkøretøj

erne blev stillet i remise. Det gjalt også 

afbryder for den kompressor der laver 

bremsetrykluften, denne er sådan indret

tet. at den kun arbejder, når trykket er 

for lavt. På en maskine med et særligt 

tæt anlæg, kan der nok være længe mel

lem de tider. hvor den arbejder, og er 

den så ikke i gang, når maskinen sættes 

i remise. kunne lokomotivføreren under

tiden glemme den. Dette hændte engang 

for Johannes i Sønderborg. 

Den gamle fyrmand, der passer ma

skinerne om natten, gik ude i remisen 

alene i den morke nat - et par damploko 

suste ;vagt i kedlerne, ellers var alt stille. 

Pludselig gik kompressoren på det ellers 

så stille dieselloko i gang. Alt dette mo

torvæsen var ret nyt for den gamle fyr

mand - så han er nok blevet skræksla

gen. Han greb sin olielampe og for ind 

pit værelset til Johannes, han råbte -

»Æ dæwl æ gauen i gang, do må ue te

en inden den fare i æ drejskiv«. - I al

hans skræk havde han endnu Øksen og

olielampen i hænderne, lyset på værelset

havde han ikke fået tændt. - Johannes

for op af den hårde søvn og troede først,

at en fremmed var trængt ind for at slå

ham ihjel. - Øksen i den skumle belys

ning havde skræmt ham i samme om

fang som kompresoren havde skræmt

fyrmanden.

Ellers påstås det, at han ikke var slem 

ti! at blive nervøs. I deres motortur var 

der en rådighedsdag, på denne havde man 

sat ham til at rangere et F-damploko, 

og allerede ved udkørsel om morgenen 

kl. 8, kørte han den ved en fejltagelse i 

drejeskivens grube. 

Der lå den på siden nede i det 1 ½ 

dybe hul. Han måtte klatre ud af siden 

pf1 den. og det var jo så bleven opad. 

Da han stod uskadt oppe på drejeskiven 

og beskuede resultatet, tog han roligt en 

skrå. Hvem andre kunne vel have ro til 

det i sådanne øjeblikke. senere henvendte 

han sig pii kontoret og sagde, at nu kom 

han nok på forsiden af avisen. 

Det var meget uheldigt, at det skulle 

ske den dag. hvor han skulle køre med 

damp. Forholdet mellem damp- og mo

torlokoførere var ikke godt, det kom af, 

at motorkøretøjerne dengang kun mag

tede de små persontog. Der blev så ikke 

andet tilovers til dampmændene end gods-

togene. og Jet var ikke særligt fint at 

køre dem. Nu er det nærmest omvendt 

pt1 grund af godstogenes enorme stør

relse, det kræver god rutine at betjene 

bremsen når der er 70 vogne med. 

Rangermaskinen kom op af hullet sent 

pi'1 aftenen. Tønder remise var en ring

remise - alle tilkørselsspor var afhængig 

af drejeskiven. På den måde var alle 

lokomotiver låset inde den morgen, og 

man måtte låne sig til maskiner i Es

bjerg, Padborg og Fredericia for at klare 

togene den dag. 

Johannes måtte høre længe for den 

rangeretur. Han havde i grunden regnet 

med, at damptiden var forbi, for person

togenes vedkommende, men sådan skulle 

Jet ikke gå. Krigen kom, og ret hurtigt 

var det fuldkommen forbi med solarolie. 

Nu stod de der rundt omkring, til sorg 

for dem der havde dem i deres interesse. 

- »Motorførerne« som deres stillingsbe

tegnelse dengang var, blev sat til at gøre

tjeneste på damphestene. - Kul kunne da 

fas endnu, omend vi inden krigen var 

fordi. opnf1ede at fyre med brunkul.

De gamle her omtalte dieselloko, med 

tr,cbeklædte vognkasser, (MT) kom aldrig 

igang igen. de havde ganske vist kun gjort 

tjeneste fra 1927 til 1940, men det var jo 

l:egyndelsen til motorvæsenet. En af dem 

brændte mellem Tønder og Bramminge 

for krigen. og resten endte deres dage 

;om hjælpevogne, en slags værksteds

vogn der bruges ved afsporinger. 

Far fandt sig til rette med damptjene

;ten. men så ville han nu hellere køre 

med de store lokomotiver på hovedbanen 

- og mor ville gerne til Fyn. - Så søgte

han til Nyborg.

Far kunne finde på at falde ind af 

døren, når han kom hjem, så taske og 

kasket røg hen af gulvet, han blev lig

gende til, vi kom og hjalp ham op, for 

at det skulle se rigtigt slem ud, vrælte 

han også, som om han havde slået sig. 

Når han skulle have støvlerne af, 

skulle det være på stolen ved radioen, 

den skulle nemlig lukkes op først. Så 

søgte han hele skalaen igennem, for at 

se om der skulle være noget marchmusik 

med hornorkester - det elskede han -

gerne så kalkpudset revnede. 

Når vi var ude at rejse, kunne han 

finde på at rive vinduet ned midt under 

kørslen og vinke til køerne på marken, 

og råbe til dem, som om han kendte 

dem. Folk begyndte at se mistænkeligt 

på hinanden. Vi morede os herligt - selv 

åe længste rejsestrabadser gik som en leg. 

• 



Medens vi boede i Padborg skulle vi 
altid, når julen nærmede sig, til Flens
burg og gøre juleindkøb. Dengang var 
man så sparsommelig, at man gik der
over og hjem, så det var en anstrengende 
tur, men det hØrte med. Så ville far da 
også gerne prøve •Groggerne« - de var 
jo billige. Men engang havde han fået 
fm mange. - Da vi endelig nåede told
stedet, og han åbnede døren, fløj der en 
masse luft bagud med et farligt rabalder 
- han undskyldte sig til tolderne med.
at han som barn havde lært, at man
skulle gØre sig ren, inden man kom ind
til folk. - Jeg gik lige i skudlinien - jo
der var liv og glade dage. Mor havde
forlængst opgivet at rette på det, for så
fik hun kun den besked, at vejr og vind
jo måtte have sin gang.

Far læste op for os, han havde mange 
bøger. Hans glansnummer var Jeppe 
Aakjær - den af hans bøger der hedder 
» Vadmelsfolk«. Han kunne læse det op
netop på det jydsk Aaakjær har skrevet
sine bøger. De vil aldrig fortryde at
læse den.

Han var morgenmand, det var sjælden 
at nogen andre var oppe, før han havde 
en kedel vand kogt og en kande kaffe 
lavet, ud over det lavede han ikke noget 
i køkkenet. - Lidt roderi i huset anså han 
for ganske normalt - man skulle kunne 
se, at der boede nogen, ellers var der 
ikke hyggeligt. - Se det var lige noget 
for os børn, det giver en barndom, man 
ikke glemmer. Indtil vi blev store og 
kom fra hjemmet, har der kun været een 
opholdsstue, for at vi kunne få plads nok 
at lege på. 

Mine små søskende har han båret med 
og sunget for, til de kunne gå. - Han 
har •lagt dem i seng« - som han kaldte 
det - det vil sige, han gik med dem i 
seng til deres sengetid, det satte de meget 
stor pris på - var han heldig ikke at 
falde i søvn selv, kunne han lige nå at 
komme op og få aftenkaffe. 

Mig har han vist og fortalt alt om 
jernbaner - længe inden jeg kom ud af 
skolen - således at uddannelsen, da jeg 
selv blev lokomotivmand, gik som en leg. 

Kort før jeg kom i lære var Lillebælts
broen blevet færdig og nogle uger efter, 
da den værste trængsel var forbi, måtte 
jeg komme med op og se det mægtige 
bygningsværk. Mor og pigerne skulle 
ikke med, det var kun noget for mænd. 

Vi rejste til den daværende holdeplads 
»Broen«, og gik derfra til fods over
broen og tilbage igen - det var en lang

U denrigsnyt 

Antizionismen 
Sovjetunionens pro-arabiske politik har 
længe haft betydning for sovjetiske jøders 
stilling. Sovjet har afbrudt den diploma
tiske forbindelse med Israel; og selvom 
der ikke er krigstilstand mellem de to 
lande, er der efterhånden oparbejdet et 
fjendskab, der før eller siden måtte smitte 
af på den jødiske befolkning Sovjet
unionen. 

Men formelt hævder lederne i Kreml, 
at der er lighed for alle i Sovjet uanset 
tro, race og nationalitet. Imidlertid fore
ligger der adskillige oplysninger, som sy
nes at vise, at det er næsten umuligt for 
jøderne i Sovjet at få udrejsetilladelse til 
Israel. Grunden er sandsynligvis den, at 
en betydelig emigration til Israel ville 
kunne skade den arabiske sag i hele Mel
lemøsten. 

Officielt tales der i Sovjet om zionisme, 
og ordet er blevet et skældsord på græn
sen af det landsforrædderiske. Israel reg
nes for en fascistisk stat i ledtog med det 
imperialistiske USA, og derfor bør zionis
men bekæmpes, siger sovjetlederne. 

Det synes også, som om det er blevet 
vanskeligere for jØderne i Sovjet at dyrke 
deres religion. Synagogerne lukkes efter
hånden. og jødisk litteratur forsvinder. 
Det er blevet skæbnesvangert for de rus
siske jøder, at de er en minoritet, der ikke

som andre mindretal i Sovjet har et terri
torium - eller en sovjetrepublik - hvor de 
samlet lever. Litauere. estlændere m.v. er 
trods alt bedre stillet, fordi de bor samlet. 
Ganske vist: Jøderne er blevet tilbudt 
land mod øst ovre i Sibirien. Det skete 
i Stalins tid. Men jøderne har ikke villet 
akceptere vilkårene, som jo også var uan
tagelige. I det hele taget var Stalins poli
tik over for jøderne præget af en antise
mitisme, der i hans sidste år udartede til 
en uhyggelig forfølgelse iscenesat af ham 
selv og sikkerhedstjenestens topmand 
Beria. 

tur, men så var der god tid til at få det 
hele set. Def er nok der endnu i dag kan 
blive imponeret af denne kæmpebro. 
Storestrømsbroen er længere men ikke 
nær så imponerende et bygningsværk. 

Sådan en dag gik rask, han tog det 
hele, som var han betalt for at lære mig 
så meget som muligt - det gjalt også 
tilbagerejsen. - Alt hvad vi så af loko
motiver og sjældne vogne og bygninger, 
fik jeg forklaret. Hans tålmodighed fik 
aldrig ende. 

Jo - det var en far, som få har oplevet. 

Antisemitismen har imidlertid rødder 
helt tilbage til zarens Rusland; og selv om 
man i Sovjet-Rusland taler om antizionis
me og ikke om antisemitisme, så tyder 
meget på, at triste alvorlige tider venter 
Sovjets jøder. ikke mindst hvis krisen i 
Mellemøsten fortsætter. 

Fra vestlige jøders side gøres der nu 
ihærdige anstrengelser for at bevæge Sov
jetlederne til at give jøderne fri udrejse
tilladelse, om ikke til Israel, så til Vestens 
lande. Jøderne over hele verden frygt,er, 
at der vil kunne hænde grusomme tildra
gelser. hvis der ikke gribes ind i tide. Med
erindringen om jøders skæbne i Central
europa for blot 30 år siden, er det for
ståeligt. at jøder i den frie verden er gre
bet af nervøsitet over udviklingen mellem 
Sovjetunionens herskere og den jødiske 
minoritet. De mange protester mod døds
dommene i en retssag mod sovjetiske jø
der i Leningrad, har bevirket, at døds
dommene ændre�es til hårdt strafarbejde, 
og at andre igangværende processer ud
sattes. Men mørket og fortvivlelsen her
sker trods alt over jøderne i Sovjet. Det 
er derfor af den største vigtighed, at der 
skabes afspænding og en løsning på Mel
lemØst-problemet. Så længe der hersker 
fjendskab mellem Israel og Sovjet, vil de 
sovjetiske jøders skæbne være mærket af 
dette. 

De amerikanske jøders demonstratio
ner mod Sovjets politik over for jøderne 
har fået til følge, at Sovjet har meddelt 
USA. at man ikke vil kunne garantere for 
amerikanske borgeres sikkerhed i Sovjet. 

Werner-planen 
Det vakte en del uro - blandt andet i 
Danmark - at den såkaldte Werner

rapporr muligvis kan blive en realitet. 
Planen kan - hvis den virkeliggøres efter 
sin ordlyd - betyde. at Fællesmarkeds
landenes politiske-økonomiske beslutnin
ger overføres til et overnationalt organ, 
hvilket vil sige, at de enkelte medlems
lande i realiteten ikke mere kan føre en 
selvstændig Økonomisk politik. 

Imidlertid viste det sig, at Frankrig på 
Fællesmarkedets ministerrådsmøde sagde 
nej. Ligesom i de Gaulles tid er fransk
mændene ængstelige for at afgive noget 
af deres suverænitet. Men Werner-planen 
er ikke skrinlagt. Meget tyder på, at dens 
første trin omhandlende en begrænsning 
af de udsving, der må finde sted i Fælles
markedsvalutaerne, vil blive gennemført 
en gang i 1971. 
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Nyt fra 

Forsikringsagentur

foreningen 

I. Ulykke.1forsikrin,::.

Fra I. januar 1971 er der åbnet mulig-
p ER S Q N AL I Å

hed for tegning af en bedre ulykkesfor-

sikring, med bl.a. følgende fordele: 

A. Een fareklasse for samtlige jern- Ansat på prøve pr. 1-12-1970 

banemænd.

B. Mulighed for tegning af dagpenge

erstatning op til kr. 15,00 pr. dag.

C. Mulighed for dæknin,:: af tand

skader, også for kone og børn. 

D. Månedlig præmieafkortning i

lønnen.

E. Præmien for hele året. kan fra

drages på selvangivelsen.

Tal med den nærmeste tillidsmand om 

enkelthederne. 

Il. Motorforsikrini:. 

Den årlige indeksregulering af præmi• 

erne finder som 5ædvanlig sted pr. I. 

marts 1971. Stigningen er i år ca. 7 pct. -

ligesom for alle andre motorforsikrings

selskaber - men det bringes i erindring. 

at i fjor nedsatte basispræmien (hvoraf 

indekstillægget beregnes), således at vor 

præmiestigning i kroner og øre. er min

dre end i andre selskaher. for en tilsva

rende forsikring. 

Samtidig er - som i stort set alle an

dre selskaber - indført en omlægning af 

tarifområderne. således at landet nu kun 

er inddelt i 2 tarifområder, som groft 

sagt fordeler sig således: 

Område I: Storkøbenhavn og omegn 

samt Stor-Århus og omegn. 

Område Il: Resten af landet. 

Den nøjagtige afgrænsning bestemmes 

efter postnumre. 

Tarifering af motorforsikringerne fin

der sted efter disse områder for alle ny

tegnede forsikringer, ved udskiftning af 

køretøj og ved adresseændringer. Men 

ellers ændres vore præmier indtil videre 

ikke. 

De stigninger og omreguleringer, som 

andre selskaber herudover gennemfører, 

er Forsikringsagenturforeningens med

lemmer forskået for, hvorved vore med

lemmer får en stadig mere fordelagtig 

forsikring. 

Tal med den nærmeste tillidsmand om 

enkelthederne. 

Ill. Grundejer- samt husbukke- og 

svampeskadeforsikringer. 

Også for disse forsikringer finder den 

årlige indeksregulering af præmien sted 

pr. I. marts I 971. 

Lokomotivmedhjælperne: 

B. B. Jacobsen, ddt Gb 

F. H. Pedersen. 

H. Hjortnæs,

B. Jensen.

B. F. Jørgensen. •

P. Clausen,

H. Karlsen.

T. F. Nielsen.

A. B. Clausen.

S. E. Rasmussen. »

Forfremmelse til lokomotivassistent 

pr. 1-1-1971 

Lokomotivmedhjælperne: 

A. A. Eik. ddt Kh i ddt Kh 

B. Stiller. ddt Kh i ddt Kh 

H. Poulsen. ddt Kh i ddt Kh

E. Rasmussen. ddt Kh i ddt Kh

R. Lindberg. ddt Gb i ddt Gb

T. T. M. Michaelsen. ddt Kh i ddt Kh

N. K. Ravnborg. ddt Kh i ddt Kh 

L. T. Larsen. ddt Kh i ddt Kh

L. Rasmussen. ddt Rf i ddt Rf 

J. Pedersen. ddt Kh i ddt Kh

J. Nielsen. ddt Kh i ddt Kh

H. B. RØhl. ddt Kh i ddt Kh

K. A. Olsen, ddt Gb i ddt Gb

K. S. Larsen. ddt Kh i ddt Kh

E. J. Straarup. ddt Kh i ddt Kh 

Forfremmelse til lokomotivfører 

(17. lrm.) efter ansøgning pr. 1-1-1971 

Lokomotivførerne ( 13. lrm.): 

K. 0. F. Jensen. ddt Hål i ddt Rf.

W. Poulsen. ddt Ng i ddt Ng.

Tjenestefrihed uden løn efter ansøgning 

fra 1-1-71 til 31-12-71 

Lkf. (17. lrm.) B. Holm. ddt Ab. 

Afsked pr. 31-12-1970 

Lkf. (17. lrm.) V. Jørgensen. ddt Ab. gr. 

svagelighed m/ pension. 

Lkf. ( 13. lrm.) S. M. Thomsen. ddt Rd. 

gr. svagelighed m/ pension. 

Afsked efter ansøgning pr. 31-1-1971 

Lkf. (17. lrm.) M. Petersen. R. ddt Fa. 

gr. alder m/ pension. 

Lkass. F. J. Gregersen. ddt Kh. 

Afsked pr. 31-1-1971 

Lkf. (17. lrm.) 0. Hare. ddt Ar. gr. sva

gelighed m/ pension. 

Lkf. (17. lrm.) H. H. Nielsen. ddt Gb. 

gr. svagelighed mf pension. 

Afsked efter ansøgning pr. 28-2-1971 

Lkf. (13. lrm.) B. B. Hohn, ddt Hgl. 

Påskønnelse 

Gdt har givet udtryk for sin bedste tak 

og påskønnelse over for lkf. (13. lrm.) 

C. G. Hansen, ddt KØ. i anledning af. at

han den 3-10-70 ved årvågenhed og re

solut handlemade var stærkt medvirkende

til at begrænse omfanget af rangeruheld

på Korsør st.

Gdt har givet udtryk for sin bedste tak 

og påskønnelse over for lkf. E. Magnus

sen. ddt Fa. i anledning af. at han den 

3-11-70 som lkf. for tog 32 afværgede en

faresituation under togets udkørsel fra 

Odense st. 

Opmærksomhed frahedes 

Evt. opmærksomhed i anledning af mit 

jubilæum frabedes venligst. 

C. H. Jensen,

lokomotivfører. Godsbanegården. 

Evt. opmærksomhed i anledning af mit 

jubilæum frabedes venligst. 

S. C. Christensen, 

lokomotivfører, Ålborg. 

Evt. opmærksomhed i anledning af mit 

jubilæum frabedes venligst. 

N. P. Werge, 

lokomotivfører. Gb. 

Al opmærksomhed i anledning af mit 

jubilæum frabedes venligst. 

P. P. 8. Klavsen, 

lokomotivfører. Korsør. 

»LANTERNEN« 

Den 6. marts 197 I afholder • LANTER

NEN« vinterfest i Sønderbro selskabs

lokaler, Hollænderdybet I.

Vi mødes kl. 18.00 med lillemor i den 

ene hånd og en madpakke i den anden, 

der skal være så stor, at I begge kan 

blive mætte. Til denne serveres der 1 Øl 

og 2 snapse pr. næse. 

For at deltage i denne fest kræver vi 

ikke et fast beløb, men for hvert par skal 

der afleveres en pakke ved ankomsten. 

der har en værdi af mindst ti kroner. 

Disse pakker vil blive solgt på auktion 

i løbet af aftenen, og overskuddet vil til

falde jubilæumsfonden. MØd op og vær 

med til at gøre denne aften festlig, folke

lig og fornøjelig. 

Ved mødt! Bestyrelsen. 



Godtgørelse for delt tjeneste 

Der synes at være nogen misforståelse 

hos nogle medlemmer med hensyn til be

taling efter 12-timersreglen. I den anled

ning skal understreges. at der er tale om 

en tilrettelægningsregel. For faste ture 

gælder, når personalet ved dets repræsen

tanter har erklæret sig enig heri, at 8 ti

mer adskiller 2 hovedtjenester. Er ophold 

ude derfor tilrettelagt med mindre end 

8 timer, betragtes tjenesten som delt. For 

reservepersonale, som kører særtog eller 

plantog uden for de faste ture. betragtes 

tjenesten som delt. når der er mindre end 

11 timers ophold ude. 

Betaling ydes for timer over 12. Over

skridelser på grund af forsinkelser beret

tiger ikke til betaling efter 12-timers

reglen. 

Byttelejlighed 

Jeg har en 2 + 2 vær. moderne lejlighed 

med altan, bad og spisekøkken i frie om

givelser. 

Mdl. leje 345 kr. incl. varme, dertil 

kommer en 25 pct. stigning pr. I. januar 

I 971. Indskud 4200 kr. 

Tilsvarende ønskes i Københavns om

egn ud til Roskilde. op til Helsingør og 

ned til Ringsted. evt. Næstved. 

Togbetjent B. Peyk 

Peter Freuchensvej 19 2 

9000 Ålborg 

Med DSB til Moskva 

Interessen blandt vore ansatte for at 

komme til Moskva er stadig stor. Når 

den tidligere i blandet omtalte rejse til 

Moskva med tog (afrejse den 25/2) allige

vel nu må aflyses. skyldes det ikke mang

lende interesse for turen. men den om

stændighed, at der med afrejse den 27/2 

/97/ er arrangeret en Teaterrejse med fly 

til Leningrad og Moskva til en pris af 

kun 840,- kr. pro perasona. Denne rejse 

har fristet mange deltagere. For evt. flere 

interesserede ser denne rejses program 

således ud: 

27 /2 Afgang Kastrup kl. 07 .25 

ankomst Len in grad kl. I 2.30 

28/2 I Leningrad 

1/3 I Leningrad 

2/3 Afgang Leningrad 

Ankomst Moskva 

3/3 I Moskva 

4/3 I Moskva 

5/3 Afgang Moskva 

Ankomst Kastrup kl. I 9.30 

Rejsetider Leningrad-Moskva meddeles 

senere. 

Under opholdet i Leningrad og Moskva 

arrangeres der hvert sted byrundtur. lige

som der hvert sted overværes en opera

eller balletforestilling på et af de verdens

berømte russiske teatre. 

Såfremt der blandt deltagerne på turen 

er interesse for det. vil yderligere udflug

ter blive arrangeret mod ekstrabetaling. 

Prisen kr. 840,- inc/uderer: Flytrans

port fra Kastrup (serveringer i flyet). Vi

sum. Transfers lufthavne/hoteller vice 

versa. Ophold i dobbeltværelse på In

tourist-hoteller (turistklasse). 3 måltider 

dagligt. Drager til 2 stk. bagage. I teater

billet i hver by. 3 timers rundtur i Lenin

grad og 3 timers rundtur i Moskva. 

Rejseleder og skandinavisk talende lo

kal rejseleder i hver by. 

Ikke i11c/udere1: Lufthavnsskatter kr. 

20,- og obligatorisk afbestillingsgebyr 

kr. 20,-. 

Eneværelser kun i begrænset omfang. 

Hvis eneværelse mod forventning ikke 

ydes, refunderes det indbetalte tillæg 

fuldt ud af bure:wet. 

I Leningrad og Moskva beses de mest 

interessante steder under kyndig vejled

ning. 

Y deri igere teater/opera/bal let-bil letter 

reserveres på anmodning af I ntourist's 

lokale rejseleder. 

For de jernbaneinteresserede der er 

med på denne rejse, vil der udover det 

i programmet nævnte, blive arrangeret 

studiebesøg bl.a. på en af de store bane

gårde i Moskva samt i Moskvas under

grundsbane. 

Deltagelse i disse besøg vil formentlig 

koste ca. 30,- kr. pro persona til leje af 

bus m.v. 

Det er også 

DSB REJSEBUREAU NØRRE 

Frederiksborggade 42 

1360 K 

der står for dette arrangement. 

Alle henvendelser om turen rettes til 

»NØRRE« enten direkte eller genenm

det lokale tjenestested.

Program for DSB-jernbanerejse 

til Leningrad 7-3-1971 

I. dag

Kl. 7,33 afrejse fra København H. Efter

ankomst til Stockholm kl. 15,55 fortsæt

tes rejsen med skib til Abo kl. 18,30.

Der er reserveret køjeplads til alle.

2. dag

om morgenen kl. 8,00 ankomst til Abo.

Herfra videre med tog kl. 8,35 med an

komst til Helsinki kl. 11,55. Efter et kort 

ophold her fortsættes kl. 13,00 med tog 

til Leningrad, ankomst kl. 23.07. Ind

kvartering på hotel. 

3.-6. da,: 

Under opholdet i Leningrad foretages 

der daglige udflugter i den vel nok smuk

keste af Sovjetunionens store byer. Af se

værdigheder skal her kun nævnes Vinter

paladset, Admiralitetsbygningen, Peter

Paul Fæstningen. Kirov Halvøen med det 

imponerende Stadionanlæg. Endvidere vil 

vi forsøge at indlægge udflugt til Peters

hof - de russiske zarers sommerresidens. 

Desuden skal vi besøge Hermitageslottet, 

der rummer måske verdens allerfineste 

kunstsamling. 

Leningrads Metro står ikke tilbage for 

Moskvas. den er lige så imponerende og 

er absolut et besøg værd. Selvfølgelig 

skal vi se nærmere på sovjettisk jernbane

drift ved et besøg på en af de store bane

gårde. Aftenerne vil vi tilbringe dels i 

kammeratligt samvær dels i teater eller 

cirkus. alt afhængigt af de foreliggende 

muligheder. 

7. da,:

Kl. 7.30 afrejse fra Leningrad med an

komst til Helsinki kl. 15.30. Her et lille 

ophold før vi fortsætter med tog kl. 16.05 

til Abo. Ankomst hertil kl. I 9.03. Båden 

afsejler fra Abo kl. 19.30 med ankomst 

til Stockholm næste dag kl. 8.00. I Stock

holm bliver der et ophold til kl. 10.40. 

hvorefter rejsen fortsættes med ankomst 

til København H. kl. 20.25. 

Prisen for rejsen er kr. 745,-. 

Denne pris forudsætter fripas i Sverige 

og Finland og inkluderer i øvrigt føl

gende: 

Billet og køjeplads på båden Stock

holm-Abo og retur. Billet på russisk 

jernbanestrækning. Ophold på Intourist 

turistklasse-hotel med helpension. Samt

lige udflugter og entreer exe!. teater og 

cirkus. Desuden skandinavisk-talende 

guide. Alle måltider. dog ej et evt. let 

måltid i Helsinki på udrejsen. Desuden 

rejselederassistance. 

indtegning sker ved henvendelse til 

DSB Rejsebureau »Nørre«, Frederiks

borggade 42. 1360 K .. evt. gennem nær

meste tjenestested eller DSB Rejsebureau. 

Ved indtegningen erlægges et depositum 

på kr. 75.- pr. deltager. 

Vi sørger for alle formaliteter. her

under sovjettisk visum. 
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DAMERNES DAG 

Masser af mælk 
Så blev mælken en købmandsvare, hvad 
alle - måske lige undtaget ismejeri-folke
ne - vil råbe hurra for. Men det må være 
rimeligt. at monopolet brydes, når ud
bringningspligten ikke kunne overholdes. 
Iøvrigt tænker stormejerierne mange tan
ker i emballage for tiden. Flaskerne må 
vige pladse·n for engangsemballagen, der 
desværre har den gene, at den fylder 
voldsomt op i skraldespanden, hvis den 
ikke trykkes meget fast sammen. 

Sødmælk fås nu i 2-liters kartoner. 
som er svære at håndtere. Det kan også 
være et puslespil at få plads til dem i 
køleskabet. De er for tunge til at stå i 
køleskabsJøren og for høje til at stå på 
den normale mælkehylde i skabet. Under
tiden er limningen i toppen så ringe, at 
det er hasard at lægge dem ned på en af 
de andre hylder. I store husholdninger 
kan 2-litt!r kartonen dog nok have sin 
berettigelse. Men det er en tung ballast 
at få i indkøbstasken og det kan have sin 
fordel at lade hånt om rabatten på nogle 
få øre og købe to en-liters i stedet. som 
lettere lader sig fordele. 

Er brevduer løsningen? 
De har vel læst om postvæsenets be
grænsning ved udbringning af post? Per
sonalemangel og �tram økonomi har 
bragt overvejelser om opsætning af hus
standebrevkasser i opgangene på tale. 
For villaejeres vedkommende skal post
kassen placeres på havelågen. Det er en 
ordning som bliver til ulempe for ældre 
og gangbesværede. Endda må vi være 
glade. hvis vi får posten bragt til hvert 
gadenummer. I flere svenske småbyer 
kan man se postkasser stillet op på rad 
og række et centralt sted i byen og hertil 
valfarter så byens indbyggere dagligt. Og 
skulle postkassen være tom. kan man jo 
i stedet slå en sludder af med sin nabo. 

Men det bliver sværere og sværere at 
kommunikere. som det hedder. De gamle 
landcentraler fuldautomatiseres og cen
tralbestyrelsen sættes på pension. Her 
kunne man ellers altid henvende sig og 
få oplysning om abonnentens færden, 
hvis dennes nummer ikke svarede. Og 
han kunne fungere både som folkeregi
ster og nummerkontor hvis det var nØd
vendigt. 

Hvad ved en moderne fuldautomatisk 
central om sine medmennesker? Ingen
ting - den siger bare dut-dut! 

Bøf er mange ting 
Der er mindst hundrede måder at lave 
bøf på - og så er der sømandens bøf for
uden, og man behøver ikke at være ved 
marinen for at nyde den. 

Retten kræver lidt tid i forberedelser, 
men når den først er i gryden, passer den 
sig selv. 

Godt et halv kilo mørt oksekØd skæres 
i tykke strimler og brunes på en pande. 
Det samme sker med to hakkede løg. En 
serveringsgryde (tykbundet) smøres på 
bund og sider med margarine og et lag 
rå kartoffelskiver lægges i tagsten ibun
den. Derover anbringes kØd og løg. Så 
følger udskivede porreringe (af I lille 
porre). fulgt af et par udskivede rå gule
rØdder, og der sluttes af med et par lag 
kartoffelskiver. Undervejs drysses med 
salt, peber og mel, således at retten jæv
ner sig selv. Kogende vand eller suppe 
hældes ved, så det hele er lige knapt 
dækket og retten snurrer en times tid 
ved svag varme efter først at have været 
kogt igennem. Inden serveringen kan lidt 
kulør tilsættes, hvis retten er for bleg. 

Skulle der blive en rest tilovers, så 
glæde Dem. Sømandens bøf smager -
ligesom suppe - endnu bedre opvarmet. 

Støvler i midi-hØjde med pelskant og i b/Ødt ruskind er lige, 
hvad man har brug for i februar. Det rummelige tåparti samt 
den brede, lave hæl fortæller, at dette er en model, man kan 
hm·e på til kilometerlange spadsereture. 

Indianerfrynser på herrestø1•/er - hvorfor ikke? Støvlerne er 
kommet for at blive og må underkaste sig de skiftende mode
tendenser. /Øvrig/ er den ikke helt ueffen som kørestøvle: 
bemærk den ret tynde sål. (Fra Dansk Skomoderåd). 
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